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KIA  
NIRO
Vynikající hospodárnost hned ve třech 
provedeních: To je inovativní rodina  
automobilů Kia Niro se třemi  
ekologickými variantami pohonu. 

Progresivní elektromobilita.  
» Více o novém Kia e-Niro  
se dozvíte na straně č.16

Přirozený talent v úspornosti.  
» Kia Niro Plug—in Hybrid na straně č.20

Dva pohony jako ideální kombinace.  
» Detaily ke Kia Niro Hybrid na straně č. 24

KIA  
SOUL
Hvězdou modelové rodiny  
EcoDynamics je druhá generace  
Kia e-Soul. Má výraznou masku  
a prezentuje se futuristickým de-
signem. A čistě elektricky poháněný 
crossover toho umí ještě mnohem 
víc: Nabízí nejmodernější asistenční 
systémy a nově i head-up displej.  
» Další informace ke Kie e-Soul  
naleznete na stranách 18 a 19

KIA  
OPTIMA
Tankování plus nabíjení bez kompromisů, 
to je Kia Optima. Prémiový manažerský 
model střední třídy přesvědčí svým 
plug-in hybridním pohonem (PHEV) 
s příkladnou úsporností. Hybridní vůz 
umožňující dobíjení ze zásuvky se stává 
premiantem třídy.  
» Více detailů k modelu Kia Optima  
Plug-in Hybrid se dočtete na stranách 
22 a 23

KIA E-SOUL, baterie o kapacitě 64 kWh
Dojezdová vzdálenost čistě na EV mód: 452 km
Kombinovaná spotřeba energie: 15,7 kWh/100 km 
CO2  emise: 0 g/km; Třída: A+

KIA E-SOUL, baterie o kapacitě 39,2 kWh
Dojezdová vzdálenost čistě na EV mód: 277 km
Kombinovaná sportřeba energie: 14,5 kWh/100 km
CO2 emise: 0 g/km; Třída: A+

KIA OPTIMA 2.0 GDI SW PHEV
Dojezdová vzdálenost čistě na EV mód: 62 km
Kombinovaná spotřeba energie v l/100 km: 1,4 
Kombinovaná spotřeba energie  
(kWh/100 km): 12,3
CO2  emise: 33 g/km
Třída: A+
 

KIA  
SPORTAGE
Kia Sportage dostala vítr do plachet: v pro-
vedení EcoDynamics+ má na palubě 48V 
baterii mild-hybridního pohonu. Baterie se 
během jízdy nabíjí zcela automaticky. Tato 
energie se například využívá jako pomocná 
síla při rozjezdu vozidla nebo při jízdě do 
kopce.  
» Více informací o modelu se dozvíte na 
stranách 26 a 27
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„SE ZNAČKOU KIA SE 
ELEKTROMOBILITA STÁVÁ 
SKUTEČNOSTÍ“ 

Pozvolna kráčíme vstříc e-mobilitě. 
Novými letošními přírůstky v naší paletě 

modelů EcoDynamics jsou čistě elektrické 
modely, druhá generace modelu e-Soul  
a zcela nové e-Niro. Stejně jako doposud 
je Kia Niro k dispozici v provedeních hybrid 
a plug-in hybrid. Pro delší trasy je ideální Kia 
Optima Plug-in Hybrid. V našem portfoliu 
nově najdete také Kiu Sportage s naftovým 
mild-hybridním pohonem. Její 48V elektro-
motor napomáhá dále snižovat spotřebu. 
Kia má nyní tudíž v nabídce všechny vari-
anty budoucí mobility. Naše rodina modelů 
EcoDynamics kombinuje atraktivní design, 
suverénní jízdní pohodlí a ten nejlepší poměr 
cena-výkon s nulovými nebo velmi nízkými 
emisemi CO2 . Zveme vás tedy, abyste dále 
objevili, se kterým modelem Kia se Váš 
vstup do elektromobility může stát realitou. 

Nové technologie, původní standardní 
záruky
Pokrok je dobrá věc, ale neméně důležitá 
je pro nás vaše důvěra. Nic tak dobře 
ne ilustruje spolehlivost našich vozů jako 
sedmiletá tovární záruka*, náš důkaz kvality 
Kia platí i pro lithium polymerové baterie. 
Na vaší zkušební jízdě do budoucnosti vás 
rád přivítá každý autorizovaný prodejce Kia. 
A Kia Vás k tomu srdečně zve!
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KIA E-NIRO, baterie o kapacitě 64 kWh 
Dojezdová vzdálenost čistě na EV mód: 455 km 
Kombinovaná spotřeba energie: 15,9 kWh/ 
100 km; CO2  emise: 0 g/km; Třída: A+

KIA NIRO HEV, Dojezdová vzdálenost čistě na 
EV mód: jednotky km, Spotřeba paliva v l/100 
km (16“-/18“- RÁFKY): VE MĚSTĚ 3,4/3,9; 
mimo město 4,0/4,6; kombinovaná 3,7/4,3 
CO2  emise: 86 g/km; Třída: A+ 

KIA E-NIRO, baterie o kapacitě 39,2 kWh 
Dojezdová vzdálenost čistě na EV mód: 392 km 
Kombinovaná spotřeba energie: 15,3 
kWh/100 km; CO2  emise: 0 g/km; Třída: A+

KIA NIRO PHEV, Dojezdová vzdálenost čistě 
na EV mód: 58 km, Kombinovaná spotřeba 
energie v l/100 km: 1,4; Kombinovaná 
spotřeba energie (kWh/100 km): 10,5  
CO2  emise: 29 g/km; Třída: A+

 

KIA SPORTAGE 2.0 CRDi 185 AWD  
Eco-Dynamics+ s SCR (Diesel, manuální či  
automatická převodovka), 136 kW (185 k)
Kombinovaná spotřeba energie v l/100 km:  
ve městě 6,2-5,2; mimo město 5,4-5,1;  
kombinovaná 5,8-5,2
CO2  emise: 153-138 g/km
Třída: B-A

*) Záruka na vozidlo s omezením 
7 let nebo 150 tisíc kilometrů, dle 
toho, co nastane dříve. Výjimky dle 
platných záručních podmínek na 
baterie, lak a výbavu.

1) Hodnoty spotřeba paliva a emisí homolo-
govány dle WLTP a převedeny na NEDC. 

Všechna vyobrazení 
znázorňují speciální 
příplatkovou výbavu.

3



4 5

Zj
is

tě
te

 v
íc

e

INOVACE DO ROKU 2025  
MODELOVÁ OFENZÍVA KIA

Do roku 2025 plánuje Kia Motors mode-
lovou a inovační ofenzívu, jaká nemá 

v historii značky obdoby: Paleta nízkoe-
misních vozů má z dnešních šesti modelů 
celosvětově narůst na 16. Autonomní 
řízení, konektivita a ekologické pohony jsou 
současně třemi ústředními technologický-
mi tématy automobilového odvětví.

BUDOUCNOST JE V SÉRIOVÉ VÝROBĚ 
V této brožuře bychom Vám chtěli 
představit čtyři alternativní konstrukční 
zástavby v šesti modelových verzích. Čistě 
elektrické vozy Kia e-Soul a Kia e-Niro jsou 
auta, která fosilní pohonné hmoty zcela 
nahrazují elektřinou. Předskokanem e-Nira 
je alternativní pohon v podobě Niro Hybrid 
a rovněž Niro Plug-in Hybrid s nabíjením 
ze zásuvky. Modelovou řadu završuje 
prémiové manažerské kombi střední třídy 
Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid. 
A úplně novým alternativním pohonem 
v řadě EcoDynamics je také Mild-Hybrid 
Diesel na modernizované Kia Sportage.

RODINA UDRŽITELNÝCH TECHNOLOGIÍ 
Kia pod ekologickou značkou EcoDynamics 
sdružuje rodinu inovativních koncepcí, 
přičemž sází na alternativní ekologické po-
hony. Na spalovací motory se ovšem neza-
pomíná, také ony nesou logo EcoDynamics. 
Díky nejmodernější 
technice a konstrukci 
motorů nabízejí více 
úspornosti a vypouš-
tí méně emisí CO2 .

16 MODELŮ ...
s nízoemisními pohony jako je 
elektro, hybrid a vozy s vodíko-
vými palivovými články budeme 
celosvětově nabízet do roku 
2025. V roce 2020 počítá  
Kia se sériovou výrobou  
svého prvního auta na  
vodíkové palivové články. 

     PRŮKOPNÍKEM ...
... v inovacích je u značky Kia model Kia 
Niro. Základem tohoto modelu je nová 
platforma od počátku vyvinutá pro mo-
dely s alternativním pohonem. V nové Kia 
e -Niro je vestavěná baterie, která tomuto 
modelu umožňuje dojezd1) až  

455 km. Zvláštností je také jeho 
schopnost dobít během krátké doby velké 
množství energie. U 100kW rychlodobíjecí 
stanice je možné 64kWh baterii nabít bě-
hem pouhých 54 minut na 80 procent 
celkové kapacity.

Kia Niro je lehký, agilní crossover, 
který je nově dostupný ve třech 

provedeních: jako čistý elektromobil, jako 
hybrid nebo plug-in hybrid. Jako vždy máte 

možnost volby: Kia Niro nabízí hodně místa 
a velkou variabilitu pro rodinu a hobby.
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TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI  
MÁ U KIA TRADICI JIŽ PO MNOHO LET

2 008    na pařížském autosalonu byly ke 
zhlédnutí koncepty cee’d Hybrid,  
Soul Hybrid a vůz s palivovými  
články Sportage FCEV.

2 009    Kia představuje environmentální  
značku EcoDynamics a na auto- 
salonu v Soulu odhaluje první  
sériově vyráběný hybridní vůz na  
tekutý plyn, model Kia Forte LPI 
Hybrid.

2 010    Kiu Optimu Hybrid lze poprvé vidět na 
autosalonu v Los Angeles. Na velkých 
automobilových veletrzích se prezen-
tují studie POP na futuristické e-auto, 
studie na elektromobil Venga EV, jakož 
i studie Ray plug-in hybrid.

2 011    Kia Ray EV je první sériově vyráběné 
elektro automobil v Koreji. Premiéra 
konceptu elektromobilu Naimo.

2 012   evropská premiéra Kia Optima Hybrid. 

2 014    premiéra modelu Kia Optima T-Hybrid 
s novým naftovým mild-hybridním 
systémem. A také evropská premiéra 
vozu Kia Soul EV a modernizovaná 
verze sedanu Kia Optima Hybrid.

2 016    ženevský debut sedanu Kia Optima 
Plug-in Hybrid a premiéra sportovního 
crossoveru Kia Niro Hybrid v Evropě,  
v listopadu téhož roku se začal prodávat 
na českém trhu.

2 017    odhalení modelů Kia Niro Plug-in Hybrid 
a manažerského prémiového vozu Kia 
Optima Sportswagon Plug-in Hybrid  
(v ČR v prodeji od června 1́7)

2 018    premiéra modelů e-Niro s Sportage 
Mild-Hybrid Diesel na autosalonu 
v Ženevě.

            ženevská premiéra 2. generace modelu
e-Soul, facelift Nira (HEV, PHEV), před-
stavení elektrického konceptu Imagine 
by Kia

představení dalších nových modelů 
s pohony electro, hybrid a mild-hybrid

2 025    modelová rodina EcoDynamics se má 
rozrůst až na 16 modelů.

‿‿

‿‿

‿‿

‿‿

‿‿

MODELOVÁ RODINA KIA NIRO DO-
SPĚLA A NYNÍ NABÍZÍ CELKEM TŘI 

VARIANTY EKOLOGICKÉHO POHONU 
V PLNĚ ELEKTRICKÉ NEBO ČÁSTEČNĚ 

ELEKTRICKÉ KONCEPCI.

2 019

2 020

1)INDIVIDUÁLNÍ STYL JÍZDY, RYCHLOST, 
VNĚJŠÍ TEPLOTA, TOPOGRAFIE TERÉNU 

A POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ 
MAJÍ VLIV NA SKUTEČNÝ DOJEZD A MO-
HOU HO ZA JISTÝCH OKOLNOSTÍ SNÍŽIT, 
RESP. ALE NAOPAK AŽ O 63 KM ZVÝŠIT. 

HODNOTY BYLY SPOČÍTÁNY PODLE VÝŠE 
UVEDENÉ METODY EU PRO MĚŘENÍ.
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VZRUŠUJÍCÍ ALTERNATIVY 
VÍCE ELEKTŘINY, VÍCE ZÁBAVY!
Od kdy se vyplatí začít přemýšlet o elektromobilitě? 
My tvrdíme, že: Právě teď. Ale zbývá ještě otázka: 
hybrid (HEV), plug in hybrid (PHEV), mild-hybrid 
(mHEV) nebo čistý elektromobil (EV)? Tato brožura 
Vám pomůže s optimálním výběrem. 

Není pochyb o tom, že 
začátek e-mobility je 
vzrušující dobou. Celá řada 
užitečných aplikací pro 
chytré telefony a služeb, 
jako je rychlé hledání nej-
bližších veřejných nabíjecích 
stanic, dopomáhá k tomu, 
aby Vaše participace 
v éře nové mobility byla 
okamžitým úspěchem. Ob-
líbená aplikace je například 
„Newmotion“  
(www.newmotion.com), 
která na základě mapy na-
bíjecích stanic a inteligent-
ního zpracování umožňuje 
přístup k 76.000 veřejných 
nabíjecích stanic po celé 
Evropě. Velmi podobně 
funguje „Chargemap“  
(www.chargemap.com) 
s přístupem k více než 
68.000 nabíjecích stanic 
a rovněž i „PlugSurfing“  
(www.plugsurfing.com) 
s platební funkcí pro 70.000 
dobíjecích stanovišť, obě 
zmíněné aplikace fungují 
pro celou Evropu. V České 
republice rostou nabíjecí 
stanice jako houby po dešti, 
do konce roku 2020 by měl 
jejich počet dle Národního 
akčního plánu čisté mobility 
vzrůst z nynějších 700 té-
měř dvojnásobně na 1300. 

Chcete-li mít přehled, která 
veřejná nabíjecí stanice je 
v blízkosti Vašeho domova či 
zaměstnání, nebo zvažujete 
výlet po České republice, 
využijte přehlednou mapu  
www.evmapa.cz, v níž 
najdete velkou většinu na-
bíjecích stanic a dokonce do 
ní můžete vkládat ty, které 
v ní ještě nejsou vyznačeny.   

Inženýři v Kia si lámali 
hlavu s tím, jak by jízdu 
s elektromobilem zpříjem-
nili a zároveň zajistili vyšší 
bezpečnost. Výsledkem je 
snížená hmotnost vozidla, 
pokrokové asistenční 

systémy, zvýšená kapacita 
baterií či nová adaptivní 
konstrukce klimatizace. 
Dokázali tak, že e-mobi-
lita pomáhá nejen šetřit 
pohonné hmoty, ale stará 
se zároveň i o agilitu – a tím 
i o větší potěšení z jízdy.

NEJLEPŠÍ  
VOLBA
Čím více má člověk na výběr, tím je to 
pro něj těžší volba... a to platí i u Kia! 
Nové modely s hybridním nebo  
čistě elektrickým pohonem jsou  
pro Vás už připraveny. Objevte 
vzrušující portfolio alternativních 
pohonů.

ELEKTŘINA SE STÁVÁ  
POHYBEM – A NAOPAK!
Brzdný systém s rekuperací nové Kia 
e-Soul, který při brzdění a dojezdu 
mění kinetickou energii na energii 
elektrickou a tu ukládá do baterie, 
lze přizpůsobit páčkou na volantu ve 
čtyřech stupních (detaily od strany 18).

V
ZR

U
ŠU

JÍ
CÍ

 A
LT

ER
N

AT
IV

Y
 

KIA E-SOUL: SPOTŘEBA ENERGIE A EMISE CO2  – VIZ STRANA 3. 
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REGISTRAČNÍ ZNAČKY  
PRO ELEKTROMOBILY

Od 1. dubna 2019 platí registrační značky pro elektro-
mobily, které s sebou přinášejí i řadu výhod. Kromě 

pouhého odlišení od konvenčních vozidel se s registrační 
značkou EL XXXX dočká její vlastník řady benefitů (dle 
rozhodnutí příslušných orgánů měst). Mezi které se 
řadí parkování zdarma na modrých a fialových zónách 
v Praze, jízda ve vyhrazeném pruhu a nejdříve v roce 2021 
i odproštění od poplatků za využití tuzemské dálniční sítě. 
Vydání značky je zdarma a o registrační značku je možné 
zažádat i zpětně. Kromě elektromobilů budou speciální, 
mezinárodně uznávané registrační značky platit i pro vo-
zidla využivající elektrickou energii nebo vodík v kombinaci 
s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2  v kombinovaném 
provozu nejvýše 50 g/km. Kromě čistě elektrických mo-
delů e-Niro, e-Soul se podmínky vztahují i na Niro PHEV, 
Optimu PHEV i ve variantě kombi.

STÁTNÍ PODPORA FIREM V OBLASTI ELEKTROMOBILITY
V rámci implementace Operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost v období 2014-2020 
stát vyhlašuje program podpořený dotacemi Evropské 
unie „Nízkouhlíkové technologie, aktivita: a) Elektro-
mobilita“. V rámci každoročních výzev bylo v rámci té 
v pořadí IV. pro rok 2019 vymezeno 200 milionů Kč určené 
na pořízení elektromobilu nebo pořízení neveřejných 
(rychlo)nabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro 
elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní 
potřebu. Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky 
(MSP) a velké podniky vyjma hotelů, volnočasových 
zařízení, lázní, restaurací či výzkumných nebo vývojových 
projektů. Cílové území projektu je celá Česká republika 
mimo Prahy, finanční podpora je poskytována až do výše 
75 % ZV, dotace se tedy může pohybovat v rozmezí od 50 
tisíc až do 10 milionů Kč. Datum ukončení příjmu žádostí 
o podporu je 31. 5. 2019 včetně. 

Ve čtvrtém kvartálu roku 2019 bude vyhlášeno pokra-
čování projektu Nízkouhlíkové technologie V. výzva – a) 
Elekromobilita. Příspěvek EU v rámci této výzvy je 50 
milionů korun a předmět i subjekt výzvy je totožný 
s předcházející výzvou. 

Bližší informace k jednotlivým výzvám se dozvíte na 
stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu  
(www.mpo.cz) v sekci podnikání » Dotace a podpora » 
OPPIK (2014-2020).

Elektrické a hybridní vozy Kia 
přináší výhodu nejenom v podobě 
nízkých emisí, ale ušetří Vám 
také peníze a nervy při parkování 
v Praze. S vozy Optima PHEV, 
Optima SW PHEV, Niro PHEV,  
Niro HEV, e-Niro a e-Soul si  
můžete zařídit roční parkování 
na modrých a fialových zónách 
v Praze za symbolickou  
částku na rok. 

1)  Hybridní automobil musí 
splňovat následující podmínky: od 
data první registrace neuplynulo 
více než 10 let, výkon spalovacího 
motoru není vyšší než 135 kW, 
vozidlo má technické zařízení, které 
umožňuje provoz výlučně na elek-
trický pohon a to buď na základě 
volby řidiče, nebo autonomně

2) Potvrzení výrobce 
automobilu, jeho výhradního 
zástupce v ČR, autorizo-
vaného prodejce či servisu. 
Vzorový formulář naleznete 
na našich stránkách  
www.kia.cz v sekci  
Chci vůz Kia – Parkování 
zdarma

3) Výdej parkovacích 
oprávnění se provádí pou-
ze na výdejně Magistrátu 
hl. m. Prahy po předchozí 
rezervaci a předložení 
tzv. velkého technického 
průkazu vozidla

JAK OPRÁVNĚNÍ ZÍSKAT?
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Od 1. 1. 2009 platí pro ekologicky 
šetrná vozidla nulová silniční daň. 
Od poplatku jsou osvobozeny 
hybridy (kromě mild-hybridu), 
elektromobily či auta na plyn. 
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SÍLA DVOU SRDCÍ 

Hybridní vozy kombinují to 
nejlepší z obou světů: Houže-
vnatost spalovacího motoru, 
ekonomičnost a schopnost 
vyvinout enormní výkon díky 
zabudovanému elektromotoru. 
Vzrušující!

POD PROUDEM 

Mnozí říkají: Kdo jel jednou elek-
tromobilem, tomu pak zpětné 

přesednutí do benzínového nebo 
naftového vozu připadá jako ná-
vrat k „černobílému televizoru“.   

Není pochyb: Elektrickému 
pohonu patří budoucnost.

MÁTE  
MOŽNOST 
VOLBY!

ZAČNĚTE S KIA  
NOVOU KAPITOLU 

KLASIKA

Spalovací motory nás budou 
provázet ještě značnou chvíli.  

Jejich stav vývoje je na 
extrémní výši a značka Kia 

vynakládá značné úsilí, aby je 
i nadále neustále inovovala. 

Pro více účinnosti, bezpečnosti 
a potěšení z jízdy.
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ROZHODOVACÍ POMŮCKA:  
SEZNAMTE SE S NOVOU  
ÉROU MOBILITY

S  elektromobilitou je často úzce spojena i otázka: 
„Jak daleko se dostanu na jedno nabití baterie?“ 

Tento „strach z dojezdu“ není neopodstatněný. Ale 
skutečným zájemcům přece nejde jen o pouhou 
vytrvalost akumulátoru. Vždyť v praxi je mnohem 
důležitější jiný aspekt: Jak dlouho potrvá, než se 
prázdná baterie znovu plně nabije?

PRŮLOM V E-MOBILITĚ ...
Doma se dá doba nabíjení pomocí vhodného odborně 
nainstalovaného wallboxu zkrátit na cca 5,5 až 6 hodin. 
Prostřednictvím stejnosměrného rychlonabíjení na 
veřejných nabíjecích stanicích (konektorům oficiálně 
uznávaných standardů CHAdeMo, CCS, či Combo2 
postačí dokonce 60 minut nebo méně na nabití do  
80 % kapacity baterie, v závislosti na dodávaném 
výkonu. U nové generace Kia s-Soul je pak k dispozici 
až impozantních 452 km dojezdu1). Dojezd silnější verze 
Kia e-Niro s kapacitou baterie 64 kWh podle cyklu 
WLTP je zajímavých 455 kilometrů (v městském cyklu 
dokonce až 615 km). Elektromotor této verze dodává 
výkon 150 kW a točivý moment 395 Nm. S menší 
baterií o kapacitě 39,2 kWh je možný dojezd až do 
vzdálenosti 289 km.

... NEBO TO NEJLEPŠÍ Z OBOU SVĚTŮ
Alternativou k naftě a benzínu jsou hybridy. Například 
model Kia Niro ve variantě hybrid je charakteristický 
spoustou místa, vyšším komfortem, vysokým dojez-
dem a – díky funkci battery boost – nízkou spotřebou. 
V roce 2017 se tento model zapsal do Guinessovy 
knihy rekordů jako nejúspornější vůz s hybridním 
pohonem, když přejel napříč USA s rekordní průměrnou 
spotřebou 3,7 l/100 km. V České republice získalo ve 
stejném roce titul Ekologické auto roku 2017. Všem, 
kteří by přinejmenším alespoň na kratší trasy chtěli 
začít s elektromobilitou, a přesto by se chtěli vyzbrojit 
i na delší vzdálenosti, se doporučuje hybrid s možností 
dobíjení ze zásuvky, jako je model vyšší střední třídy 
Kia Optima Plug-in Hybrid ve verzi sedan nebo kombi 
anebo Kia Niro ve variantě plug-in hybrid. Sami si 
prohlédněte naši nabídku a vyberte si model, který 
Vám bude nejvíce vyhovovat!1) Individuální styl jízdy, rychlost, vnější  

teplota, topografie terénu a používání 
elektrických spotřebičů mají vliv na skutečný 
dojezd a mohou ho za jistých okolností snížit, 
resp. ale naopak až o 63 km zvýšit. Hodnoty 
byly spočítány podle výše uvedené metody  
EU pro měření.
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OTÁZKY A ODPOVĚDI  
K ELEKTROMOBILITĚ U KIA

Jakou životnost má baterie elektromobilu?
Baterie u vozů Kia e-Soul a Kia e-Niro byly 
koncipovány pro každodenní používání. Kia Motors 
Česká republika proto poskytuje na baterie záruku 
výrobce, která je bezkonkurenčních 7 let (s ome-
zením do 150 000 km)*.

Potřebuji nějaké dodatečné vybavení, když si 
chci vůz nabít z domácí zásuvky? 
Ne. Oba čistě elektrické modely Kia jsou dodávany 
s nabíjecím kabelem s bezpečnostním systémem 
Mode 2 (ICCB), který je konstruován pro nabíjení 
z domácí zásuvky. Nabíjení vozu tak už nemůže 
být jednodušší: odsuňte kryt v přední masce vozu 
a zapojte standardně dodávaný střídavý nabíjecí 
kabel do klasické domácí zásuvky. Indikátor stavu 
nabíjení je od dobíjecích portů umístěných v přední 
masce vozu viditelný přes čelní sklo. Nejsou-li 
nabíjecí kabely používány, lze je uložit do přihrádky 
umístěné pod dnem zavazadlového prostoru

Proč je při nízkých rychlostech slyšet zvenku 
hluk motoru? 
Při rychlostech od 1 do 20 km/h se u obou modelů 
aktivuje pečlivě naladěný varovný zvuk (VESS), 
který chodce včas upozorní na to, že jedete.

Mají na elektromobily vliv extrémní vnější 
teploty?
S elektromobily lze jezdit jak za velkého horka, díky 
aktivnímu chlazení baterie, tak i při velmi nízkých 
teplotách až do -30 °C. Aby byla ztráta výkonu 
při nízkých teplotách co nejnižší, má Kia e-Soul** 
a Kia e-Niro** funkci ohřívání baterie, která se dá 
aktivovat již při nabíjení.

Proč dojezd někdy kolísá?
V praxi závisí dojezd na mnoha faktorech, 
například na roční době, topografii, jízdním stylu 
apod. Jestliže jsou v zimě zapnuty další elektrické 
spotřebiče jako je topení, pak se dojezd snižuje.

1) Individuální styl jízdy, rychlost, vnější 
teplota, topografie terénu a používání 

elektrických spotřebičů mají vliv na 
skutečný dojezd a mohou tento za 

jistých okolností snížit, ale u Kia e-Niro 
naopak až o 63 km zvýšit. Hodnoty 
byly spočítány podle výše uvedené 

metody EU pro měření. 

2) Max. výkon je u jednofázového  
nabíjení u nízkonapěťových sítí  

omezeno 4,6 kW.

Elektromobily (EV) ke svému 
provozu využívají výlučně 
elektromotor (jeden či 
více). Rozhodnutí pro čistě 
elektrický vůz stojí a padá 
se způsobem jeho používání 
a možnostmi nabíjení. Je-li na 
parkovišti u domu nebo blízko 
pracoviště zásuvka nebo 
wallbox, pak je elektromobil 
tou pravou alternativou! 

E
LE
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O INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ! 

Vedlejší spotřebiče jako je topení, 
kli matizace, vyhřívání sedadel, 
zábavní systémy, posilovač řízení 
nebo svíce ní, ty všechny spotře-
bovávají energii. Konstruktéři z KIA 
podstoupili mnohé pro to, aby 
jejich spotřebu co nejvíce snížili. 
Obzvláště účinná je vestavba 
systému s tepelným čerpadlem, 
který je k dispozici u Kia e-Soul 
a e-Niro, podle daného stupně 
výbavy. Ten umí v zimě ušetřit až 
50 % energie na topení využítím 
ztrátového tepla vzniklého při 
chlazení elektrického pohonu. 

REKUPERACE NAPOMÁHÁ 
ÚSPORÁM 

Elektrické automobily mají 
rozhodující výhodu: Umějí 
energii z brzdění získat nazpět 
a tu ukládat pro další využití. 
Tento plně automatický proces se 
nazývá rekuperace. Začíná jakmile 
řidič uvolní plynový pedál, kdy 
začne rekuperace a vozidlo přitom 
brzdí. Jak intenzívní tento efekt 
bude, na to mají u nové Kia e-Soul 
vliv také jízdní režimy. Navíc se 
čtyřstupňová intenzita rekuperace 
dá nastavit páčkou na volantu. 

MNOHEM VĚTŠÍ DOJEZD
Baterie u Kia e-Niro i nové Kia e-Soul mají kapacitu až 64 kWh. 
Jejich dojezd čistě na elektřinu na jedno nabití je proto tak dlouhý, 
že si při běžných každodenních cestách nemusíte dělat starosti. 
To platí i pro delší jízdy nebo jízdy v zimě. Konkrétně Kia e-Niro 
s vysokokapacitní 64 kWh baterií má dojezd1) 455 kilometrů. 
A baterie se dá dobíjet pomocí rychlonabíjecího zařízení typu CCS 
u všech standardních evropských nabíjecích stanic. To trvá jen 
o něco málo déle než příjemná přestávka na kávu (z 20 na 80 % 
za 42 minut).
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VÝHODNÝ HYBRID
Při jízdě nebo při brzdění se 
u hybridu (stejně jako i u elekt-
romobilu) mění kinetická energie 
na energii elektrickou a ta se 
ukládá do akumulátoru. Tato tak 
zvaná „rekuperace“ je důležitým 
předpokladem pro nízkou spotřebu 
benzínu.

IDEÁLNÍ MIX
Hybridní vozy využívají elektrický 
pohon, aby byl rozjezd účinnější 
a dynamičtější. Zatímco vozy 
v provedení hybrid a mild-hybrid 
tankují stejně jako konvenční poh-
ony pouze palivo, u plug-in hybridu 
se dá baterie, která je o dost větší 
než mají PHEV a mHEV, nabíjet ze 
zásuvky. Hybridy platí za obz-
vláště úsporné a ekologické vozy, 
a své silné stránky předvádějí 
zejména v městském provozu. 
E-motor usnadňuje při režimu 
stop-and-go rozjezd, při brzdění 
pak získává elektrickou energii 
nazpět.
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VARIANTY HYBRIDŮ 
MALÝ ROZDÍL

Jaké verze hybridních pohonů vlastně 
existují? Hybrid neznamená vždy jeden 
a tentýž hybrid. Mikro-hybrid se popisuje 
jako vozidlo s automatickým systémem 
start-stop a možností získávat nazpět část 
energie získanou při brzdění. U takzvaných 
vozidel se systémem mild-hybrid (často 
s 48V baterií), jako u nové Kia Sportage, 
elektromotor optimalizuje pomocí svého 
přídavného tahu pohyb vozu bez spa-
lovacího motoru. Při rozjezdu tedy e-motor 
slouží jako podpůrný pohon a spalovací 
systém tak odlehčuje.

A se kterými hybridními vozy můžeme 
skutečně jet plně elektricky? Ty se označují 
jako plně hybridní vozidla.  U nich elekt-
romotor významně přispívá k vlastnímu 
pohybu. Vůz může tedy alespoň krátké 
trasy jet na čistě elektrický pohon. Existují 
zde dvě podskupiny, podle uspořádání 
pohonného systému: U sériového hybridu, 
který má mnohem blíže ke klasickým 
elektoromotorům, jsou nápravy poháněny 
výhradně elektromotorem, spalovací motor 
slouží jen jako generátor energie, který 
nabíjí baterii elektormotoru. S paralelním 
hybridem se setkáte u většiny hybridních 
automobilů, spalovací motor a elektro-
motor je propojen převodovkou, u níž 
řídicí elektronika rozhoduje o optimální 
spolupráci obou zařízení podle dané jízdní 
situace. Druhý jmenovaný naleznete ve 
vozech značky Kia.

A které hybridní systémy se dají nabíjet ze 
zásuvky? 
Touto variantou je plug-in hybrid. Často 
označovaný zkratkou PHEV (Plug-in Hybrid 
Electro Vehicle). Jedná se o popsanou 
variantu plně hybridní koncepce hybrid-
ního vozu. Jeho baterie se nenabíjí pouze 
rekuperací (zpětně získanou energií při 
brzdění), nýbrž se může nabíjet také přímo 
ze zásuvky.
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Hybridní pohon lze 
charakterizovat kombinací 
různých technologií po-
honu. Pokud se spalovací 
motor doplní elektrickým 
motorem, pak lze šikovnou 
kombinací využívat silné 
stránky obou agregátů.
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Hybridní vůz jezdí nejen ekono-
mičtěji, chová se také dynamičtěji 
než srovnatelný vůz se spalova cím 
motorem: Díky konstantnímu 
vysokému točivému momentu 
elektromotoru dokáže vůz při 
stejném systémovém výkonu 
akcelerovat o 10-20 % rychleji 
(elektrický start) než vůz s kon-
venčním motorem. 

MISTŘI V ÚSPOŘE MÍSTA 
Vysokokapacitní baterie je 
integrována do podlahy vozu tak, 
aby nebyl vnitřní prostor nijak 
omezen a prostor v kufru pouze 
minimálně. 
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High-tech na palubě
Kia e-Niro nabízí řadu technologií ke 

zvýšení účinnosti baterie a prodloužení 
dojezdové vzdálenosti. Technologie rekuperač-

ního brzdění slouží ke zpětnému získání kinetické 
energie a k dobíjení baterie při jízdě setrvačností 
nebo brzdění. Propracované tepelné čerpadlo 
využívá tepelnou energii ze soustavy klimatizace 
a palubních elektrických systémů, tepelná energie 
je recyklována, zlepšuje se schopnost vozu 
účinně vytápět kabinu a celý systém napomáhá 
prodlužovat maximální dojezd e-Nira.
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3)  Individuální styl jízdy, rychlost, vnější teplota, topografie terénu a používání elektrických spotřebičů mají vliv na skutečný dojezd 
a mohou tento za jistých okolností snížit, resp. ale naopak až o 63 km zvýšit. Hodnoty byly spočítány podle výše uvedené metody  
EU pro měření.
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CHYTŘÍ ASISTENTI
Elektronické pomůcky Kia e-Niro 
se řadí již do kategorie tak zvané 
technologie stupně 2 autonomní-
ho řízení. Vedle autonomního 
nouzového brzdění1), adaptivního 
tempomatu1), asistenta v zácpě1)  
(s funkcí stop-and-go1)) rozpozná 
Kia e-Niro i značení jízdních pruhů 
a umí sama držet stopu.

ŽÁDNÉ KOMPROMISY
Kia e-Niro je koncipována pro elektromo-
bilitu. Konstruktéři se přitom soustředili 
na ideální způsobilost pro  
každodenní provoz. Proto je komfortnější 
a praktičtější než mnoho jiných elektro-
mobilů. Zvýšená poloha sedu umožňuje 
řidiči příjemný výhled na okolí. S délkou 

4,38 metrů je pak dostatečně  
kompaktní pro městské prostředí – a do-
statečně velký pro jakýkoliv výlet. 

 VEŠKERÉ VÝHODY, ŽÁDNÉ KOMPROMISY
Ježdění pomocí elektřiny – to šlo doposud pouze s jistou  
porcí odříkání: například co se týče prostoru nebo dojezdu.  
Nová Kia e-Niro s tím učinila rázný konec a nabízí e-mobilitu  
bez kompromisů.

DVĚ VARIANTY NA VÝBĚR
Nová Kia e-Niro je dostupná ve dvou různých 
verzích: S velkou baterií o kapacitě 64 kWh  
s maximálním dojezdem 455 km3) a 150kW 
motorem (204 k). Nebo ve verzi s baterií o kapaci-
tě 39,2 kWh a s dojezdem 289 km3)  
a výkonem 100 kW (136 ks).

SVIŽNÁ TAKÉ PŘI NABÍJENÍ
Velká baterie je důležitá, ale své výhody prokáže jen tehdy, pokud 
se umí také rychle nabít. Kia e-Niro si Vás získá i v této disciplíně. 
Připojíte-li e-Niro s vysokokapacitní baterií (64 kWh) k rychlodo-
bíjecí stanici o výkonu 100 kW, bateriový modul se dobije  

z 20 na 80 % za pouhých 42 minut.

ELEKTROAUTO JAKO MISTR V ÚSPOŘE MÍSTA
Nově koncipovaná technologická platforma byla navržena tak, 
aby e-Niro dokázala nabídnout větší praktičnost a variabilitu 
v podobě velkorysého interiéru. Pod víkem zavazadlového 
prostoru najdeme (bez sklopení sedadel) 451litrový zavaza-
dlový prostor.  A ani pasažéři nejsou o prostornost ochuzení: Kia 
e-Niro má více místa pro hlavu, nohy i ramena, než je v segmentu 
kompaktních crossoverů obvyklé.

Silná ve zrychlení 
pouhých 7,8 sekund 

potřebuje Kia e-Niro 
s pomocí  baterie 

o kapacitě 64 kWh, 
aby dosáhnula 

rychlosti 100 km/h. 
Se svým točivým 
momentem 395 

Nm převede na kola 
suverénní sílu při 

každé rychlosti.

Od 1. 4. 2019 mají 
elektromobily možnost 
využívat speciální  
mezinárodně uznávané 
registrační značky.  
S tím se kromě odlišení 
vozu pojí i řada  
benefitů.2)

1) Příklad asistenčních a bezpečnostních systémů,  
které jsou u modelu e-Niro dostupné dle stupně výbavy.
2) V době vydání brožury (březen 2019) umožňovala značka  
EL XXXXX parkovat na modrých a fialových zónách v Praze 
zdarma, využívat tzv. rychlé jízdní pruhy pro MHD, taxi a IZS 
(dle rozhodnutí příslušných orgánů měst).
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DESIGNOVÉ ELEKTROAUTO S GENY SPORTOVCE
Příjemně vysoká poloha sedu, spousta kom-
fortních prvků, nejmodernější technologie: dru-
há generace e-Soulu byla vylepšena v mnoha 
ohledech. Úzké LED světlomety tvoří výraznou 
přední partii vozu a opticky ho rozšiřují. Nově 
vyladěný podvozek a zadní náprava propůjčuje 
e-Soul více stability při sportovní jízdě.

VŮDČÍ AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLOGIE
Sportovní způsob jízdy není pro Kia e-Soul žádná teorie: Nový 
motor o výkonu 150 kW/204 k s točivým momentem 395 Nm  
a větší paletou jízdních režimů (komfort, sport, eco, eco+) 
poskytují nebývalou jízdní dynamiku. Baterie o značně větší 
kapacitě 64 kWh se stará o to, aby Kia e-Soul absolvovala jízdu 
dlouhou i několik set kilometrů: Nová kapalinou chlazená lithi-
um-ion polymerová vysokokapacitní baterie umožňuje u nové 
Kia e-Soul ve srovnání s první generací mnohem delší dojezdo-
vou vzdálenost. Přípojka k evropské normované rychlonabíjecí 
zásuvce (CCS) patří už k sériovému vybavení.

REKUPERACE PŘINÁŠÍ POTĚŠENÍ I ÚSPORU
Získávání energie nazpět přeměnou pohybové energie na ener-
gii elektrickou (rekuperace) byla u nové Kia e-Soul pozvednuta 
na novou úroveň: Regenerativní brzdný systém lze nastavit 
páčkou na volantu čtyřstupňově. Navíc se inteligentní systém 
umí orientovat dle provozu před vozidlem a proces brzdění 
přizpůsobit tak, aby byl vždy energeticky maximálně účinný.

Inteligentní asistenti
Kia e-Soul nabízí ty 

nejmodernější asistenční 
systémy jako je systém vý-

strahy před čelním nárazem2) se 
systémem asistenčního nouzového 

brzdění2), asistent pro udržování  
a změnu jízdního pruhu2), upozor-

nění na vozidla vyjíždějící v příčném 
směru2) či systém sledování únavy 

řidiče2).

Telematika na 
palubě

Kia e-Soul je první 
model Kia v Evropě, 

který nabízí nový 
telematický sys-

tém UVO CONNECT, 
s nímž může řidič 

monitorovat a kon-
trolovat mnoho 

funkcí vozidla. UVO 
například poskytuje 

informace k na-
bíjecím stanicím 
v reálném čase 
a tak umožňuje 

nabíjení plánovat 
dopředu.
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BĚŽEC NA DLOUHÉ TRATĚ

Modelu roku 2020 dala společ-
nost Kia o dost větší dojezd: 
Kapacita baterie se zvýšila  
z 30 kWh na 64 kWh, elektro-
mor nově nabízí výkon 201 koní 
s točivým momentem 395 Nm, 
což je oproti předešlým 285 Nm 
o 39 % více. Neustálá vylepšo-
vání e-Soulu zdokonalují jeho 
pověst běžce na dlouhé tratě 
mezi elektromobily. 

ELEKTŘINA MÍSTO 
POHONNÝCH HMOT
Kia e-Soul nepotřebuje jako plně elektrický 
vůz nic jiného než elektrický proud. Její 
nejmodernější akumulátor zvládne až 

452 km dojezdové vzdálenosti 1). Její 
prostorové uspořádání poskytuje dostatek 
místa pro pět osob a zavazadla. A spoustu 
neotřelých designových vychytávek.   
V tom ji jen tak nikdo nenapodobí.
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1) Individuální styl jízdy, rychlost, vnější teplota, topografie terénu a používání elektrických spotře-
bičů mají vliv na skutečný dojezd a mohou ho za jistých okolností snížit, resp. ale naopak až o 63 km 
zvýšit. Hodnoty byly spočítány podle výše uvedené metody EU pro měření. 
2) V době vydání brožury (březen 2019) umožňovala značka EL XXXXX parkovat na modrých a fia-
lových zónách v Praze zdarma, využívat tzv. rychlé jízdní pruhy pro MHD, taxi a IZS (dle rozhodnutí 
příslušných orgánů měst).
3) Dle stupně výbavy

Od 1. 4. 2019 mají 
elektromobily 
možnost využívat 
speciální mezinárod-
ně uznávané regist-
rační značky. S tím se 
kromě odlišení vozu 
pojí i řada benefitů.2)
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SPOLEČNÍK NA CESTY

Kia Niro PHEV ideálně kombinuje 
oba zdroje síly. Energie ze zásuvky 
postačuje k tomu, aby se daly 
podnikat kratší jízdy a dojíždět sem 
a tam každý den čistě elektricky až 
do vzdálenosti 58 km. Na takových 
trasách prokazuje své silné stránky 
výkonná baterie. A u dalších podob 
mobility se o své hlásí hybridní 
systém.

TÝMOVÁ HRA  
V ZÁJMU  
ÚSPORNOSTI
Týmová souhra se počítá. Kom-
binace spalovacího motoru u Kia 
Niro Plug-in Hybrid (PHEV) snižuje 
spotřebu až na hodnotu  

1,3 litru/100 km1). A také 
radost z jízdy a výkonnosti pak 
spolu ideálně souzní díky volitelným 
režimům „Eco“ nebo „Sport“.
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Silový paket a transportní talent
Velká baterie u Kia Niro Plug-in 

Hybrid je díky inovativní platformě 
Eco optimálně přizpůsobena: Díky tomu 

máme k dispozici 324 litrů zavaza-
dlového prostoru. A ještě: Jako jeden z mála 
vozů v segmentu hybridů utáhne Niro dokonce 

celkovou hmotnost brzděného přívěsu  
až do 1 300 kg.
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NABÍJENÍ I TANKOVÁNÍ: PROČ SI VYBÍRAT, KDYŽ JE MOŽNÉ OBOJÍ

Niro Plug-in Hybrid (PHEV) pracuje pod kapotou s dvojí silou. S palivem v tanko-
vací nádrži vyvine 1,6litrový benzínový motor GDI celkový výkon 104 kW  
(141 k). A zatímco Kia Niro Hybrid nabíjí svou baterii během jízdy, tak Kia Niro 
PHEV si svou extra porci energie pořizuje také ze zásuvky. Lithium-polymerová 
baterie s kapacitou 8,9 kWh potřebuje u dostatečně výkonné zásuvky k akumu-
laci elektřiny pouze 135 minut.

KAŽDÝ DEN SE STÁVÁ ELEKTRICKÝM
Máme-li baterii ve vozu plně nabitou, pak lze kratší trasy urazit pouze elek-
tricky: Niro PHEV dokáže ujet až 58 kilometrů3) na čistě bateriový pohon, 
a přitom jet rychlostí až 120 km/h.  Kombinuje-li plug-in hybrid k tomu ještě 
i benzínový agregát, pak máme v okamžiku dvojitou sílu. Paralelní hybridní 
systém umožňuje Niro PHEV zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,8 sekundy (u Niro 
HEV je to 11,5 s). Maximální rychlost je 172 kilometrů za hodinu (Niro HEV:  
162 km/h). O přenos síly se u obou modelů Kia Niro stará osvědčená šestistup-
ňová převodovka s dvojitou spojkou.

MALÁ SPOTŘEBA, VELKÝ KOMFORT – A SPOUSTU DALŠÍ VÝBAVY!
Jak je Kia Niro PHEV u čerpacího stojanu nenáročná, tak rozsáhlá je základní 
výbava ve specifikaci Premium. Automatická klimatizace, audiosystém JBL 
s prémiovým zvukem (320 W), LED denní svícení a 8“ dotyková obrazovka s na-
vigací. Co se týče bezpečnosti, sériová výbava Kia Niro PHEV boduje například 
sedmi airbagy včetně kolenního, autonomní nouzové brzdění4), chytrý tempo-
mat, sledování slepého úhlu, sledování únavy 
řidiče3) a asistent pro jízdu v jízdním pruhu4). DŮKAZ KVALITY!

Také pro Kia Niro PHEV platí 

7letá záruka výrobce*.

Přesvědčivé: Slib záruky 

u modelů PHEV platí rovněž 

i pro velkokapacitní baterii!

*) Max. 150 000 km garance na vůz.  
Odchylky podle platných záručních podmínek  
mj. u baterií, laku a výbavy.

1) Údaje ohledně spotřeby paliva, elektrické energie a účinnosti Kia Optima Plug-in Hybrid v provedení Sportswagon 
na straně 3. Údaje se nevztahují k jedinému vozidlu a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze k účelům pro 
porovnání mezi různými typy vozidel. Vyobrazení znázorňují příplatkovou speciální výbavu.
2) V době vydání brožury (únor 2019) umožňovala značka EL XXXXX parkovat na modrých a fialových zónách  
v Praze zdarma, využívat tzv. rychlé jízdní pruhy pro MHD, taxi a IZS (dle rozhodnutí příslušných orgánů měst).
3)  Individuální styl jízdy, rychlost, vnější teplota, topografie terénu a používání elektrických  
spotřebičů mají vliv na skutečný dojezd a mohou ho za jistých okolností snížit, resp. ale naopak  
až o 63 km zvýšit. Hodnoty byly spočítány podle výše uvedené metody EU pro měření.
4) Příklad asistenčních a bezpečnostních systémů, které jsou u modelu e-Niro dostupné  
dle stupně výbavy

Od 1. 4. 2019 mají 
elektromobily  a vozy 
využívající přídavný 
zdroj energie, přičemž 
vypouštějí maximálně 
50 g CO2 na km, mož-
nost využívat speciální 
mezinárodně uznávané 
registrační značky. S tím 
se kromě odlišení vozu 
pojí i řada benefitů.2)
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VYNIKAJÍCÍ  
PARAMETRY
Sportovní vůz nabízí 
jednu z největších kapacit 
baterie (11,3 kWh) mezi 
plug-in hybridy a spokojí 
se s pouhými 1,4 litry1) 
pohonných hmot na 100 
kilometrů.

TAKÉ ČISTĚ 
ELEKTRICKY
Srdcem elektrického pohonu u Kia 
Optima PHEV je vysokokapacitní ba-
terie, která svou sílu získává z elek-
trické zásuvky. U lithium polymerové 
baterie Kia Optima Plug-in Hybrid 
pokročil vývoj ještě dále a u provedení 
kombi nabízí dojezd na čistě elektric-
ký pohon až 62 km.1)

FACELIFT VLAJKOVÉ LODĚ KIA
Kia Optima Plug-in Hybrid může sloužit jako elegantní limuzína 
nebo jako sportovní a praktický kombík. Modelový rok 2019 se 
prezentuje ještě vybroušenějším designem, vylepšeným interié-
rem a novými technologiemi. Z vnějšku se Optima chlubí novými 
detaily na přední i zadní části vozu, například nárazníky, chladicí 
mřížkou a LED mlhovkami. V interiéru Vás překvapí chromové 
detaily a nové osvětlení kabiny.

INOVACE PRO KOMFORT I BEZPEČNOST
Elektrické asistenční systémy sledují provoz a okolí 
vozu a starají se jak o komfort, tak i o bezpečnost 
řidiče. Mimo jiné se k nim řadí pokročilý adaptivní 
tempomat se systémem Stop&Go, 360 monito-
rovací systém2), systém autonomního nouzového 
brzdění2),  aktivní systém pro jízdu v pruzích2) , 
inteligentní parkovací asistent pro příčné i kolmé 

parkování2), rozpoznávání rychlostních limitů2) a nebo systém 
sledování únavy řidiče2). Komfort na palubě dále zajišťuje 
i prémiová soustava 10 reproduktorů Harman Kardon s externím 
zesilovačem či bezdrátová nabíječka mobilního telefonu. 

TÝMOVÁ PRÁCE PLNÁ SÍLY
Inovativní paralelní hybrid pracuje s celkovým výkonem  

151 kW (205 k)3). Systém PHEV přitom plynule kombinuje 
poháněcí sílu elektromotoru 50 kW (68 k) a 2,0 litrového ben-
zínového motoru s přímým vstřikováním. Týmová práce dvou 
zdrojů energie umožňuje suverénní nástup výkonu sportovního 
charakteru.  
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Sportovní vůz jako mistr skladnosti 
Baterie je u obou variant karoserie je velice skladná a je umístěná pod 

zavazadlovým prostorem. U provedení kombi poskytuje zavazadlový 
prostor 440 litrů (1.574 litrů v případě sklopených sedadel).

Zaostřeno na 
účinnost

Kia Optima PHEV je 
díky aerodynamické 
optimalizaci i ener-

geticky účinným 
vozem. Limuzína 

má součinitel 
aerodynamického 

odporu vzduchu cW 
pouhých 0,26. 
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4)  Údaje ohledně spotřeby paliva, elektrické energie a účinnosti Kia Optima Plug-in Hybrid 
v provedení Sportswagon na straně 3. Údaje se nevztahují k jedinému vozidlu a nejsou  
součástí nabídky, nýbrž slouží pouze k účelům pro porovnání mezi různými typy vozidel. 
Vyobrazení znázorňují příplatkovou speciální výbavu.

1) Individuální styl jízdy, rychlost, vnější teplota, topografie terénu a používání elektrických  
spotřebičů mají vliv na skutečný dojezd a mohou ho za jistých okolností snížit, resp. ale naopak  
až o 63 km zvýšit. Hodnoty byly spočítány podle výše uvedené metody EU pro měření)
2) V době vydání brožury (březen 2019) umožňovala značka EL XXXXX parkovat na modrých  
a fialových zónách v Praze zdarma, využívat tzv. rychlé jízdní pruhy pro MHD, taxi a IZS  
(dle rozhodnutí příslušných orgánů měst).

Od 1. 4. 2019 mají 
elektromobily a vozy 
využívající přídavný 
zdroj energie, přičemž 
vypouštějí maximál-
ně 50 g CO2 na km, 
možnost využívat 
speciální mezinárodně 
uznávané registrační 
značky. S tím se kromě 
odlišení vozu pojí i řada 
benefitů2)
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PERFEKTNÍ VYVÁŽENOST

Paralelní hybridní systém Kia Niro 
nabízí úspornost bez kompromisů. 
Umělecký kousek? Spíše know-how! 
Systém sestává z benzínového motoru 
a elektropohonu s baterií. O plynulou 
spolupráci celého pohonného systému 
se stará vyspělá řídicí jednotka a vysoce 
efektivní převodovka. Kia Niro tak 
dosahuje perfektní vyváženosti mezi 
účinností a dynamikou.

ZÁBAVNÁ  
A ÚSPORNÁ!
Potěšení z jízdy a ohleduplnost k pří-
rodě sloučené v jednom modelu: Pro 
novou Kia Niro je to snadné. Jako hybrid 
na 16palcových kolech se při srovnání 
spokojí jen s 3,7 litru1) pohonných 
hmot na 100 km.
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VŠE NOVÉ A PŘECE DŮVĚRNĚ ZNÁMÉ
Nastupovat. Nastartovat. A jedeme! Při jízdě s Kia Niro si člověk na hybridní 
systém nemusí nijak zvykat. A také tankování je primitivní: Načerpat benzín 
a hotovo. Souhra 1,6litrového čtyřválce o výkonu 77,2 kW (105 k) a elektromo-
toru s 32 kW (43,5 k) probíhá zcela samostatně pomocí elektrického systému. 
Celkový výkon: 103,6 kW (141 k). Na 16palcových ráfcích si Kia Niro při 
jízdě vystačí s velice úspornými 3,7 litru na 100 kilometrů. Řazení pak přebírá 
automaticky řízená šestistupňová převodovka s dvojitou spojkou.

HIGHTECH DĚLÁ ÚSPORNOST
Takto vyspělý plně hybridní systém projevuje své silné stránky:
Úspornou fintou je kombinace výkonné lithium polymerové baterie s tak 
zvaným Atkinsonovým cyklem. Část směsi benzínu se vzduchem proudí zpět do 
sacího potrubí, a tak snižuje skutečný kompresní poměr válce. Spotřeba je nižší. 
Baterie a motor překlenují výkonovou mezeru – rekuperují energii při brzdění. 
Na krátké vzdálenosti při nižších rychlostech jede Kia Niro čistě elektricky.

NIRO S VELKÝM ROZHLEDEM
Co přijde za další zatáčkou? Pokročilý adaptivní tempomat řekne řidiči, kdy to 
může nechat auto rozbalit, protože zná následující rychlostní limit. Asistent pro 
hospodárnou jízdu Eco-DAS, který se rovněž aktivuje pomocí navigace, analy-
zuje jízdní dráhu. Když systém zjistí klesání, může se rozhodnout, zda nasadí 
elektromotor, aby se šetřilo palivo. Nakonec se sklon silnice využije k nabití 
baterie.

2524

1) Údaje ohledně spotřeby paliva, elektrické energie a účinnosti Kia Niro Hybrid najdete na 
straně 3. Údaje se nevztahují k jedinému vozidlu a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží 
pouze k účelům pro porovnání mezi různými typy vozidel. Vyobrazení znázorňují příplatko-
vou speciální výbavu.

Lehká, ale bezpečná
Technici vymysleli u Kia Niro mnohé 

zcela nově. Její speciální ekologická 
platforma byla koncipována výhradně pro 

vozidla s alternativním pohonem. Více než 

53 % karoserie je vyrobeno z vysokopevnost-
ní oceli AHSS, mnoho dílů z hliníku. Výsledkem je 

fenomenální tuhost, lehkost, ale zároveň stabilita  
a bezpečnost. Zpracování konstrukce navíc přispívá  
k ještě dynamičtějším provozním vlastnostem.

REKORDNÍ 
ÚSPORNOST  
Na konci roku 2017 byla Kia 
Niro HEV oficiálně zapsána 
do České knihy rekordů jako 
Nejúspěšnější hybrid  
v reálných podmínkách v ČR  
s průměrnou spotřebou  
3,89 l/100 km. Chcete další 
důkaz úspornosti? Česká 
odborná veřejnost Niro HEV 
ocenila titulem Ekologické 
auto roku 2017 v České 
republice.



26 27

KIA SPORTAGE UDÁVÁ TRENDY – NYNÍ ZNOVU!
Kia Sportage je po celém světě nejvíce prodávaným modelem značky KIA. Díky 
tomu se premiéra nové 48V mild-hybridní technologie u tohoto vozu dala očekávat. 
Nedávný facelift modelu Kia Sportage představil i ultra moderní pohonnou technolo-
gii. A ještě něco navíc: Jako vůbec jeden z prvních SUV je Kia Sportage nyní k dispozici 
i s dieselovým mild-hybridním pohonem. Pomocí inovativního mild-hybridního 
systému přebírá aktuálně čtvrtá generace vozu Kia Sportage opět roli průkopníka. 
Kia tak nyní u elektrifikovaných modelů nabízí 
celé spektrum dostupných pohonů od 48volto-
vého mild-hybridu, přes plně hybridní systém 
a plug-in hybrid až po čistě baterií poháněné  
elektromobily.

MNOHO NOVINEK U MODELŮ  
ROKU 2019
Design čtvrté generace Sportage byl rovněž 
vylepšen. Poznávacím znakem faceliftu 4. 
generace jsou nově tvarované nárazníky, 
světlomety, zadní světla a ráfky z lehkých kovů, 
rovněž i chromované lišty a pět nových barev-
ných odstínů karoserie. Lahůdkou jsou nové technické prvky jako LED světlomety 
a přídavné asistenční systémy1). K tomu se přidává adaptivní rychlostní tempomat1) 
s funkcí stop-and-go, kamera panoramatického snímání1) a systém sledování únavy 
řidiče1).

Dynamika naplno
Síla elektřiny systému mild- 

hybrid je jako dodatečný vítr 
v zádech. Při akceleraci se o tah stará 

elektrický pohon: Elektromotor dodává až 

55 Nm točivého momentu.

SÍLA V LEHKÉM BALENÍ
Rozdíl tkví v malé 48V baterii 
o kapacitě 0,44 kWh. Velmi 
kompaktní a současně lehký 
systém je zabudován pod  
podlahou zavazadlového  
prostoru. Efektivita s názvem  

EcoDynamics+!

DVA ZDROJE ENERGIE  
PRO OPTIMÁLNÍ DĚLBU PRÁCE

Je-li baterie plně nabita, může se dieselo-
vý motor při rychlostech pod 30 km/h 
na přechodnou dobu odpojit, jako např. 
při dojezdu před červenou. Startovací 
generátor napájený ze 48V baterie 
tak plynule a s nulovými emisemi pře-
vezme provoz důležitých zařízení vozidla, 
jako je klimatizace, které jsou jinak běžně 
napájeny pomocí spalovacího motoru.

VÍTR V ZÁDECH: 
NYNÍ I V SÉRIOVÉ 
VÝROBĚ!
Nová Kia Sportage Mild-Hybrid má nyní 
vítr v zádech i u sériově vyráběhných 
vozů, neboť chytrý koncept pohonné 
jednotky vedle dieselového agregátu 
využívá dodatečně i sílu vestavěné 48V 
lithium polymerové baterie. Baterie se 
během jízdy nabíjí automaticky a má 
k podpoře spalovacího motoru další po-
hotovou energii, například při akceleraci  
či jízdě do kopce.
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Multitalent jako srdeční záležitost 
Startovací generátor  

v režimu pohonu podporuje  
naftový motor, v režimu  

nabíjení pak ukládá  
energii do baterie.

Úsporně a čistě 
Technologické řešení  

přináší až o 10 % nižší  
spotřebu paliva a až  

o 10 % nižší emise2)

1) Příklad asistenčních a bezpečnostních systémů, které jsou u modelu  
Kia Sportage dostupné dle stupně výbavy
2) Údaje ohledně spotřeby paliva, elektrické energie a účinnosti Kia Sportage 
naleznete na straně 3. Údaje se nevztahují k jedinému vozidlu a nejsou sou-
částí nabídky, nýbrž slouží pouze k účelům pro porovnání mezi různými typy 
vozidel. Vyobrazení znázorňují příplatkovou speciální výbavu.

MĚNIČ 48/12 V

BATERIE 48 V SPALOVACÍ MOTOR

MILD HYBRID
STARTER & GENERÁTOR 

(MHSG)



Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se změnit
bez předchozího upozornění. Vzhledem k omezení tisku se vyobrazené
barvy karoserie mohou mírně lišit od skutečných barev. Obraťte se prosím
na svého nejbližšího prodejce Kia, který vám ochotně poskytne aktuální
informace. Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi
a skutečností.

U všech modelů Kia poskytujeme 7letou záruku na nový 
vůz s omezením na 150 000 km (bez omezení až 3 roky; 
150 000 km od čtvrtého roku). Tato záruka na celý vůz 
je zdarma a je přenositelná na následující majitele za 
předpokladu pravidelné údržby v souladu s doporučeným 
plánem údržby.

Oficiální dovozce:

KIA MOTORS CZECH, s. r. o.

Jihlavská 1558/21, Praha 4, 140 00

kia-info@kia.cz

www.kia.cz


